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KWARTALNIK RADY OSIEDLA
„STARE WINOGRADY”

Od kilkunastu lat na terenie Poznania odbywa się kon-
kurs na najpiękniejsze ogrody, tarasy i działki. Miasto 
umożliwia wszystkim zainteresowanym bezpłatny udział 
w przedsięwzięciu, a my serdecznie zachęcamy do czyn-
nego w nim udziału! Celem konkursu jest edukacja spo-
łeczna mieszkańców w temacie kształtowania zielonych 

Konkurs Zielony Poznań trwa!
terenów miejskich. O ile przyjemniej nam się wszystkim 
mieszka w zielonym i pachnącym mieście. Zachęcamy 
wszystkich mieszkańców Starych Winograd do pochwale-
nia się swoim pięknym ogródkiem lub tarasem.  W końcu 
na Winogradach mamy sporo miłośników przyrody, któ-
rzy od lat pielęgnują swoje zieleńce. Przypominany, że do 
konkursu zgłaszać można:
1. zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne,
2. balkony, tarasy, loggie i okna,
3. ogrody przydomowe,
4. działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych
Wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową konkursu i prze-
kazać naszej Radzie Osiedla do dnia 20 czerwca 2016 
roku. Nagrody czekają 

Kochając nasze czworonogi nie zapo-
minajmy, że jako ich właściciele spo-
czywają na nas obowiązki, których 
musimy przestrzegać, aby żyło nam 
się wszystkim lepiej.  
Pamiętajmy, że szczególnie w okre-
sie letnim należy pamiętać o tym, aby 
psy spuszczone ze smyczy miały ka-
ganiec, by nie doszło do rywalizacji 
z innym zwierzęciem lub co gorsza 
do przypadkowego pogryzienia czło-
wieka. Takie sytuacje mają miejsce 
najczęściej w okresie letnim i dlatego 
należy dołożyć wszelkich starań, aby 
zminimalizować szanse na niepożą-
dane zakończenie spaceru. 
Z roku na rok coraz częściej i głośniej 
mówi się o tym, że zapominamy za-
pewnić zwierzęciu optymalnych wa-
runków, kiedy zwierzę czeka na nas 
w samochodzie. PAMIĘTAJMY, że 
latem temperatury w aucie są bardzo 

Kochasz, to dbaj?
wysokie, zatem jeśli kochasz swoje-
go pupila nie zostawiaj go w samo-
chodzie na czas zakupów, a jeśli to 
konieczne niech ten czas będzie jak 
najkrótszy. Nie zapomnij także uchy-
lić okien, aby zwierzę miało prze-
pływ powietrza w upalne, letnie dni. 
Pamiętaj, że zwierzę też może dostać 
udaru, a Twoim obowiązkiem jest za-
pewnić mu bezpieczeństwo.
I to nie koniec naszych powinności! 
Spacery, wylegiwanie się trawie i ko-
rzystanie z przestrzeni miejskiej jest 
miłe, jeśli nie napotykamy śmierdzą-
cych pułapek, dlatego nie uprzykrzaj 
wypoczynku innym mieszkańcom 
i sprzątaj po swoim psie. Przypomi-
namy, że skomlenie lub szczekanie 
zwierzęcia również może przeszka-
dzać. Postarajmy się, aby zwierzę nie 
zakłócało ciszy i żeby wszyscy mieli 
możliwość odprężenia się w spokoju. 

Na koniec wszystkim właścicielom 
czworonogów przypominamy o co-
rocznym szczepieniu przeciw wście-
kliźnie jak również przypominamy, że 
kleszcze i pchły nie śpią i mogą być 
poważnym utrapieniem dla Twojego 
przyjaciela. Warto przy tej samej oka-
zji zaczipować swojego pupila i mieć 
pewność, że w razie gdyby się zgubił 
będziesz mógł go łatwiej znaleźć. 
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W tym roku miasto przygotowało nie lada gratkę dla naszych pociech! 
Zapraszamy na cykl warsztatów i wycieczek skierowanych do dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym. Fantastyczne propozycje spędza-
nia wolnego czasu, które rozwijają w dzieciach wrażliwość artystyczną 
i zachęcają do odkrywania w sobie nowych umiejętności. Rok Małego 
Poznaniaka czas zacząć tym bardziej, że wstęp jest wolny za uprzednią 
rezerwacją pod adresem e-mail: salon@wm.poznan.pl lub telefonicz-
nie: 61 854 07 54
CZERWIEC – Święto Patronów Miasta Poznania
• „Budujemy Poznań”
11.06, g. 17, Stary Rynek
Warszaty konstrukcyjne, podczas których dzieci stworzą znane po-
znańskie budowle, a następnie wspólnie zaprojektują całe miasto 
i zbudują jego makietę. 
• „Poznańskie opowieści” 
18.06, g. 11, Salon Posnania, ul. F. Ratajczaka 44
Spotkanie z bajarką, która przybliży dzieciom legendy dotyczące 
miasta Poznania. 
LIPIEC – Uruchomienie pierwszej linii tramwajowej w Poznaniu
• „Bimba poznańska” 
9.07, g. 12.30, Salon Posnania, ul. F. Ratajczaka 44
W trakcie zajęć dzieci dowiedzą się co oznacza słówko „bimba” 
oraz poznają różnicę między autobusem a tramwajem. 
SIERPIEŃ – Święto bamberskie 
• „Z wizytą u Bamberki”
6.08, g. 12.30, Salon Posnania, ul. F. Ratajczaka 44
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z historią Bambrów i do-
wiedzą się, kim jest bamberka oraz jak wygląda. 
• „Historie w kamieniu zaklęte, czyli tajemnice poznańskich pomników”
13.08, g. 11, zbiórka: Pręgierz, Stary Rynek
Razem z przewodnikiem miejskim Mają Rausch udamy się na pie-
szą wycieczkę po okolicach Starego Rynku i zwiedzimy zakamarki 
historycznej części miasta. 
WRZESIEŃ – ponowne odsłonięcie Fontanny Higiei na placu 
Wolności 
• „Spacer Poznawcy”
10.09, g. 12.15, zbiórka: Fontanna, plac Wolności
Piesza wycieczka po okolicy placu Wolności, której uczestnicy poznają 
ciekawostki związane z otaczającym plac zabytkami i historią Poznania. 
• „Góra obrazem malowana”
11.09, Stare Koryto Warty
W trakcie zajęć dzieci przeniosą się w świat wyobraźni. Spróbują 
uchwycić obrazy, kształty, marzenia mieszczące się gdzieś daleko 
w umyśle i przenieść je za pomocą farb na folie. 

Zapraszamy milusińskich do zabawy i nauki!

PAŹDZIERNIK – zakończenie sezonu kolejki Maltanki
• „Na tropach Maltanki”
8.10, g. 12.30, Salon Posnania, ul. F. Ratajczaka 44
W trakcie zajęć dzieci dowiedzą się, czym jest Kolejka Parkowa 
Maltanka i jaką trasą przebiega. 
• „Maltanka i spółka” albo „Zwierzyniec pełen przygód”
22.10, g. 11, Salon Posnania, ul. F. Ratajczaka 44
W trakcie zajęć dzieci dowiedzą się, czym jest Kolejka Parkowa 
Maltanka i kim jest jej koleżanka Kolejka Zwierzynka. Następnie 
uczestnicy zobaczą, jaką trasą przebiegają obie kolejki i jakie zwie-
rzęta mieszkają w poznańskim ogrodzie zoologicznym. 
LISTOPAD – Imieniny ul. Św. Marcin
• „Rogale Świętego Marcina”
5.11, g. 12.30, Salon Posnania, ul. F. Ratajczaka 44
W trakcie zajęć dzieci dowiedzą się, kim był św. Marcin, która uli-
ca – jako jedyna w Polsce –obchodzi swoje imieniny oraz co łączy 
końską podkowę z rogalami. 
GRUDZIEŃ – Tradycja targowa Poznania
• „Jarmarkowy zawrót głowy, czyli poznańska tradycja targowa”
10.12, g. 12.30, zbiórka: Pręgierz, Stary Rynek
Razem z przewodnikiem miejskim Mają Rausch udamy się na pie-
szą wycieczkę po okolicach Starego Rynku i zwiedzimy zakamarki 
historycznej części miasta. 
• Wycieczki zabytkowym tramwajem „Jadę tramwajem i Poznań poznaję”
Daty wycieczek: 10.12 g. 10.45, zbiórka: CIM, ul. ul. F. Ratajczaka 44
Razem z przewodnikiem miejskim Mają Rausch zasiądziemy w za-
bytkowym tramwaju i udamy się śladem poznańskich zabytków.

Dla wszystkich mieszkańców Starych Winograd spragnionych 
lata mamy dobre wieści. Plaża miejska na Szelągu rozrasta 
się, a jej oferta jest coraz bardziej atrakcyjna! Cieszy nas nie 
tylko umocnione zejście do Warty, gdzie mogą śmiało podpływać 
kajaki, ale również planowane miejsce na rozbicie namiotów oraz 
wyznaczone miejsce na zorganizowanie ogniska. Dzięki takim ini-
cjatywom spędzanie lata w mieście staje się prawdziwą przyjem-
nością nie tylko dla nas, ale również dla naszych dzieci. Dzięki 
temu możemy zorganizować czas wolny dla całej rodziny nie tylko 
w Strzeszynie czy Kiekrzu, ale w samym centrum miasta. Serdecz-
nie polecamy wszystkim spędzanie czasu na poznańskich plażach 
miejskich, których dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych są 
profesjonalnie zorganizowane, aby umilać nam czas. Nie masz, co 
robić? Wpadnij nad rzekę! 

Szeląg – nasza plaża miejska!
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Co się udało?
1. Cieszy nas fakt, że udało się wyremontować zjazd nad 
Wartę z ul. Ugory przed otwarciem plaży miejskiej na Sze-
lągu, którą uruchomiono 27 maja br.
2. Zgłosiliśmy do ZDM zadanie - zaprojektowanie ul. Za-
gonowej.
3. Zachęcamy do zgłaszania projektów do Budżetu Oby-
watelskiego na rok 2017 - termin do 31 lipca br. jak rów-
nież innych inicjatyw do tworzonego planu finansowego.
4. Mieszkańcy ul. Owsianej mogą cieszyć się zmodernizo-
wanym placem, który w całości wyremontowano ze środków 
naszej Rady Osiedla Stare Winogrady.  Jak widać powstały tu 
przepiękne, ażurowe miejsca parkingowe, a cały plac został 
doposażony w krzewy ozdobne. Oto efekty modernizacji:

Wolny Targ jest poznańską inicjatywą społeczną powstałą 
w odpowiedzi na społeczne oczekiwania, która promuje lokal-
ne produkty i przedsięwzięcia. Wydarzenie promuje nie tylko 
kreatywną przedsiębiorczość i rzemiosło, ale i dobre aktywno-
ści gastronomiczne, warsztaty, czy zabawy całych rodzin. 
Z przyjemnością informujemy, że w tym roku już od 
11 czerwca wydarzenie będzie się odbywać na terenie 
najpiękniejszego poznańskiego parku – na Cytadeli.  Cykl 
wydarzeń będzie trwał do 25 września, a spotkamy się 
w każdą sobotę i niedzielę w godzinach od 11:00 do 17:00. 
Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

Gratowóz
Masz starą lodówkę, 
albo komputer? Chcesz 
się pozbyć zużytego 
sprzętu elektrycznego 
lub elektronicznego? 
Dla przypomnienia in-
formacja, kiedy i gdzie 
pojawi się GRATO-
WÓZ, czyli specjalny 
samochód, który zgod-
nie z ustalonym har-
monogramem kursuje 
po Poznaniu odbierając 
od mieszkańców od-
pady RTV i AGD. Do 
GRATOWOZU każdy 
mieszkaniec Poznania może dostarczyć nieodpłatnie wy-
tworzone w domu odpady RTV i AGD.

Data Godzina Lokalizacja

2 LIPCA
2 LISTOPADA

8.35–9.00 parking ul. gen Maczka 
przy ul. Piątkowskiej

9.10–9.35
ul. Zagonowa przy 
skrzyżowaniu z ul. 

Słowiańską - parking

09.45–10.10
ul. Słowiańska przy 
klubie sportowym 

„Posnania”

Jeśli natomiast nie masz możliwości przeniesienia sprzętu 
wielkogabarytowego we własnym zakresie skontaktuj się 
z i umów na BEZPŁATNY ODBIÓR (łącznie z wyniesie-
niem) PROSTO Z TWOJEGO DOMU! Taka inicjatywa 
bardzo nam się podoba 

Zapraszamy na Wolny Targ!
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W pole wyszukaj wpisz:
Rada Osiedla Stare Winogrady

starewinogrady.pl

KONTAKT:



kontakt@starewinogrady.pl

do przewodniczącej Rady Osiedla
p. Haliny Owsiannej 604 853 972

Atrakcji na Szelągu w tym roku nie zabraknie. Tym razem 
zaprasza Mobilny Dom Kultury Szeląg - projekt stwo-
rzony przez mieszkańców dla mieszkańców. Idea, która 
przyświeca pomysłowi to poznanie sąsiadów, integracja, 
wspólne spacery i odkrywnie tajemnic naszej wspólnej hi-
storii. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w każdą 
środę i sobotę czerwca do Parku Szelągowskiego na pola-
nę przy Wratostradzie. Poniżej tematyka wydarzeń:

Tropem Starego Szeląga
Spacer z historykiem i przyrodnikiem tropem Szelągow-
skich traktów. 
Coś dla ciała i umysłu
Nauczymy Cię cyrkowych sztuczek, poznasz gry matema-
tyczno-logiczne, zagrasz w mankalę. 
Odrobina tradycji
Usiądź z nami pod drzewem, posłuchaj prastarych baśni, 
daj się ponieść muzyce na żywo.
Sąsiedzi sąsiadom
Akcja kwiatek dla seniora. Pomóż nam zazielenić Dom 
Pomocy Społecznej Ugory przyjdź, przynieś kwiatek i po-
sadź go razem z nami. 
Sobótka
„Wianki Poznańskie” na Szelągu świętujemy przez trzy 
dni. Zapraszamy na Sobótkę czterech żywiołów, koncert 
chóru na plaży i grę terenową kwiat paproci

Poznańskie wianki na Szelągu były jednym z ważniejszych wydarzeń kultural-
nych Poznania. Z przyjemnością informujemy, że Sobótkowa tradycja zosta-
nie reaktywowana! Mobilny Dom Kultury Wilczak wygrał konkurs w ramach 
Centrum Warte Poznania na Sobótkową Paradę na Warcie. Projekt jest reali-
zowany wraz z poznańskimi wodniakami Inicjatywą Mariniarze. Zapraszamy 
wszystkich do udziału w przedsięwzięciu. Każde osiedle może wystawić swoją 
załogę i zaprezentować się podczas parady. Szczegółowy program wydarzenia 
ukaże się wkrótce. Paradę, o 22:15, zakończy widowisko pirotechniczno-ogniowe poznańskiej grupy Flow Fireshow 
przy moście Rocha.
Poszukujemy mieszkańców z zacięciem artystycznym do przygotowania instalacji. Ktoś chętny? Prosimy o kontakt: 
www.facebook.com/mdkwilczak/ 

Mobilny Dom Kultury Szeląg
Harmonogram:
W każdą środę czerwca:
18:00 - bajanie, 19:00 tańce w kręgu muzyka tradycyjna
W soboty: 
04.06, 18.06 i 02.07 na 16:00 – mankalowisko, a na 17:00 
- warsztaty cyrkowe 
11.06 na 12:00 – spacer historyczny, 17:00 – warsztaty hi-
storyczne dla dzieci
09.07 na 16:00 - spacer przyrodniczy 17:00 warsztaty 
przyrodnicze dla dzieci
11.06 między 10:00-14:00 - Festyn Sąsiedzi Sąsiadom 
w ogrodzie Domu Pomocy Społecznej Ugory. Warsztaty 
kulinarne. Akcja kwiatek dla seniora.

SOBÓTKA 
Czwartek 23.06:
18:30 Sobótka Czas Żywiołów, plecenie wianków, baja-
nie, tańce w kręgu, prowadzenie wydarzenie grupa Sagan 
Sag, koncert Zespół Śpiewaczy Od Poznania, Park Szelą-
gowski - Polana nad Wartą
Piątek 24.06:
19:00 Koncert Chóru Kameralnego UAM pod dyrekcją 
Krzysztofa Szydzisza, Plaża na Szelągu
sobota 25.06: 
17:00 Warsztaty Sobótkowe dla dzieci
18:00 Gra terenowa dla rodzin Kwiat paproci

Poznańskie Wianki na Szelągu!


